
Møte Selbu Idrettsråd 15.10.20 - Kommunestyresalen Selbu rådhus 

Tilstede: Bjørn Arve Fagervold, Anne Berit Lien, Joakim Rolset, Unni Aftret, Gunnveig Flakne Stene, 

Margrethe Storhaug,  

Politisk observatør: Lars Sletne 

Referent: Anne Margrete Eidem      

Ikke tilstede: Hege Sletvold 

0/24 - Samarbeidet – en innsats for barn og unge 

Informasjon fra kommunen om 0-24 samarbeidet ved Liv Ingunn Steinvik og Vibeke Slind. 

Tidlig, tverrfaglig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Et prosjekt innenfor oppvekst og 

helse.  

Formålet med 0-24 samarbeidet: Utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier skal få et 

bedre koordinert og mer helhetlig tjenestetilbud.  

Hovedmål for Selbu: Flere elever gjennomfører videregående opplæring og oppnår grunnleggende 

kompetanse for å mestre eget liv. 

Tidig innsats er en smart investering. Oppvekstprofil for Selbu ligger ute på nettet. 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ 

Hvorfor involvere frivilligheten: 

Barnas oppvekst er alles ansvar 

Dere møter de samme barna på fritiden 

Dere kan fange opptegn som ansatte ikke ser, f. eks. frafall i idretten 

Innspill fra idrettsrådet: 

Hvem skal idretten kontakte ved bekymring? Det er viktig å vite hvem man skal kontakte. 

Infomøte ut til idrettslag og trenere. 

 

Ved spørsmål eller innspill ta kontakt med: 

Liv Ingunn Steinvik Liv.Ingunn.Steinvik@selbu.kommune.no 

Vibeke Slind Vibeke.Slind@selbu.kommune.no 

 

SAK 12/2020   Møtereferat styremøte 26.08.20, protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

Protokoll fra 26.08.20 og ekstraordinært årsmøte godkjennes. 

SAK 13/2020 Møtereferat fra Sone Midtpå- møte med IR-ledere, 21.09.20, se vedlegg 

Møtereferat er vedlagt innkalling. Samling på Stjørdal vedrørende E- sport mandag 26.10. Det er plass 

til 4 stk. Anne Berit Lien, Gunnveig Flakne Stene, Margrethe Storhaug, Unni Aftret deltar. 

SAK 14/2020 Brev fra Selbu Ballklubb ang, dugnaden til Selbu IL handball 

Saken er allerede oppklart. 

SAK 15/2020 Brev fra Selbu Ballklubb ang forutsigbarhet og rettferdig fordeling av 
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kommunale midler.  

Å gi forutsigbarhet for tildeling av kulturmidler vil være en stor utfordring. Kulturmidler tildeles etter 

aktivitet, aktiviteten kan variere fra år til år, samt variasjon i antall lag som kulturmidlene fordeles til. 

Dersom nye lag etableres er det flere om skal ha sin del av midlene. 

SAK 16/2020 Brev fra Selbu Ballklubb ang. revitalisering av idrettskole/allidrett. 

Saken utsettes til neste møte. 

SAK 17/2020 EVT. 

Årets Ildsjelpris deles ut fredag 30.10. Prisutdelingen blir ikke som tidligere år grunnet Covid 19. 

Utdelingen vil foregå digitalt på Teams. Ordfører og Idrettsrådets leder samarbeider om dette slik at 

det blir en lokal markering av Idrettens Hederskveld. 

 

Økonomi: Unni Aftret informerer om at Selbu Idrettsråd har 79 250,- på konto. 

 

Ny underavdeling i Selbu IL, Selbu IL kajakk. Avdelingen har tilholdssted på Sentralbanen.  

 

Neste møte i Selbu Idrettsråd blir 16.11 kl. 19:00. 

 


